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Anotace 
 
 
      Bakalářská práce je zaměřena na rekonstrukci současné 

technologické l inky na úpravu kameniva v kamenolomu Podhůra . 

    V této studii se snažím řešit dnešní zvýšené požadavky na kvalitu 

a kvantitu vyráběného produktu. Práce je charakteristická nejen nově 

navrženým technickým zařízením úpravny , ale také lepším využitím 

stávajícího technického zař ízení . 

     Navržené technické řešení maximálně  využívá posledních 

výsledků těžebního průzkumu a současného stupně  rozfáranosti 

ložiska Podhůra .   
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Annotation 
 
 
 
 
     Bachelor thesis focuses on the reconstruction of existing 

technological l ine for treatment of the stone in a quarry Podhůra. 

     In this study I deal with today's increased demands for quality and 

quantity of the manufactured product. Work is characterized not only 

the proposed new plant and technical equipment of treatment, but 

also making better use of existing technical equipment. 

     Proposed technical solution uses all past exploration results and 

the prezent degree of the mining being done in deposit in Podhůra . 
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Seznam použitých zkratek: 

 

 

ADR              dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí       

                      v Evropě 

č.  číslo  

č.j.                 číslo jednací 

ČSN EN česká technická norma převzatá 

ČR                Česká republika 

DP                dobývací prostor 

ev.č.             evidenční číslo 

CHLU           chráněné ložiskové území 

JJZ      jihojihozápad 

JZ                 jihozápad 

SSV              severoseverovýchod 

SV                severovýchod 

kol.  kolektiv 

m.n.m.  metry nad mořem 

MZK   mechanicky zpevněné kamenivo 

MŽP     Ministerstvo životního prostředí  

n.p.  národní podnik 

OBÚ  obvodní báňský úřad 

POPD  plán otvírky, přípravy a dobývání 

s.r.o.             společnost s ručením omezeným 

tj.   to je 

tzv.   tak zvané 

vyhl.   vyhláška 
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